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Αριθμός Απόφασης : 03/2020 

Θέμα:   Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2020. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 02 / 2020 της 2ης Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00’’, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε ειδική 
τακτική συνεδρίαση, στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 38/24.01.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος) 
3. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος), 4. Ιωάννης Ξηρογιάννης (Αναπληρωματικό Μέλος),  
5. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος), 6. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος)  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
1. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για 
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το 
σύνολο των επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Ο  Π ρ όεδ ρ ος  ε ισ ηγ ο ύμ ε ν ος  το  μο ν α δ ι κ ό  θέ μ α  τη ς  ημ ερ ήσι α ς  δ ιά τ α ξ ης  έθεσε  
υ π ’  όψη  τ ου  Δ ι οι κη τι κ ού  Σ υμ βο υλ ί ο υ :  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 198 και 203 του ΠΔ 410/1995, τα άρθρα 155, 157, 158 και 159 
του νόμου 3463/2006, το άρθρο 269 του νόμου 3852/2010 και το άρθρο 2 της απόφασης οικ. 
3966/2011 (ΦΕΚ 141/Β), σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για το οικονομικό έτος 2020.  

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 236 του νόμου 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον 
προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
εφαρμόζονται και στα ιδρύματα. 

ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ
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3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 240 του νόμου 3463/2006 σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ότι οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1 του άρθρου 236 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου. 

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 234 του νόμου 3463/2006 σύμφωνα με την οποία για τις 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας και αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο 
ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

5. Την υποχρέωση των νπδδ να αναρτούν υποχρεωτικά στο διαδίκτυο τους 
προϋπολογισμούς τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη 
διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010. 

6. Την απεικόνιση των κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ' 
αριθμ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253 Β' 09.02.2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο 8/οικ.17515/29.04.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Το καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου οικονομικού έτους 2020 και τις αντίστοιχες Εισηγητικές Εκθέσεις. 

8. Τον Πίνακα με τα ταμειακά υπόλοιπα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου στις 
31.12.2019. 

9. Τον Πίνακα υπολογισμού της ετήσιας δαπάνης για αποδοχές του μονίμου προσωπικού 
του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 

10. Την υπ’ αριθμ. 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δυνάμει του νόμου 4111/2013, όπου καθορίστηκαν οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(ΟΠΔ).  

11. Τη με αριθμό 5 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ.: 14065/09.04.2013) 
«Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ», που εκδόθηκε στο 
πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο 
του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) με το οποίο αποστέλλονται στο «Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και 
αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ 
τους στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ. 

12. Την υπ’ αριθμ. 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. 
41308/31.10.2013 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 
7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για 
την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του 
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», έτσι ώστε να 
συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου 4111/2013, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 76 
του νόμου 4172/2013. 

ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ
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13. Την υπ’αριθμ. 55905/29.7.2019 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης». 

14. Τη με αριθμό 100 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ.:62885/10.09.2019) 
με το οποίο δίνονται οδηγίες για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 
και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

15. Την υποχρέωση των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων να καταρτίσουν το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ), που συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Η 
σύνοψη αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και 
των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, δηλαδή συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου 
προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. 

16. Τον καταρτισθέντα Πίνακα «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου έτους 2020». 

Κ ατ όπ ιν  τ ω ν  ανω τ έρ ω  ο  Π ρ όεδ ρ ος ,  αφού επεσήμανε ότι η διάθεση των πόρων του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου γίνεται αποκλειστικά για τη συντήρηση και την ανάπτυξη 
των λιμένων της περιοχής ευθύνης του, και αφού πρότεινε την ψήφιση α) του Προϋπολογισμού 
Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2020 και β) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, 
σύμφωνα με τα ως άνω καταρτισθέντα σχέδια, 
ζ ή τ ησ ε  τ η  λή ψη σ χ ετ ικ ή ς  απ όφ ασ η ς.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Προέδρου καθώς και 

1). Το ΠΔ 410/95 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν», 

2). Το νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114 / 08.06.2006) «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικα»,  
3). Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
4). Το νόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18 / 25.01.2013), 
5). Την υπ’ αριθμ. 7261/22.02.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 

Β΄450/26.02.2013), 
6). Τη με αριθμό 5 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 14065/09.04.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών,  
7). Την υπ’ αριθμ. 41273/15.10.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'), 
8). Την υπ’αριθμ. οικ. 38347/25.7.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης», 

9). Την υπ’αριθμ. 55905/29.07.2019 (Β΄3054) ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465Χ7-ΘΛΟ) «Παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης», 

10). Την υπ’αριθμ. 55907/29.07.2019 (Β΄3055) ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) «Κατάρτιση και 
υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020», 

11). Τη με αριθμό 100 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ.: 62885/10.09.2019 του 
Υπουργείου Εσωτερικών), 

12). Το νόμο 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19.06.2003) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, 
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΕΝ», 

ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ
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13). Το νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις», 
14). Το ΒΔ 14/19.01.1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων 

διατάξεων», 
15). Το καταρτισθέν σχέδιο του Προϋπολογισμού του ΔΛΤΣ οικονομικού έτους 2020 

(επισυναπτόμενοι πίνακες Εσόδων – Δαπανών και λοιπά αρχεία), 
16). Τον καταρτισθέντα Πίνακα «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΔΛΤΣ έτους 2020», 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Α. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του οικονομικού έτους 2020, όπως εμφανίζεται 

στον λεπτομερή συνημμένο προϋπολογιστικό πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης και ο οποίος παρουσιάζει: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Περιγραφή 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 
2020  

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Περιγραφή 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 
2020 

Ψηφισθέντα Ψηφισθέντα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 191.098,87  6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 354.516,03 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.295,59  7 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΛΙΜΕΝΩΝ) 

1.442.507,49 

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

66.614,63  8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

71.740,10 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

82,50  9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.417,50 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

66.800,00  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.874.181,12 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.538.289,53    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.874.181,12    

 

Β.  Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί α) στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Σκοπέλου -επειδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου δεν διαθέτει ακόμα δική του 
ιστοσελίδα, και β) στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου. Επίσης να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο 
δήμος. 
Γ.  Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα συνοδευτικά έγγραφα να υποβληθεί στον Δήμο 
Σκοπέλου για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και εντός δέκα (10) ημερών αφότου περιέλθει στο 
νομικό πρόσωπο η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να υποβληθεί στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για 
έλεγχο. 
Δ.  Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2020, όπως παρατίθεται στον λεπτομερή συνημμένο Πίνακα 
«Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΔΛΤΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 

ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ
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Ε.       Εγκρίνει την αποστολή του πίνακα στοχοθεσίας στο Δήμο Σκοπέλου για έγκριση και αποστολή 
στην συνέχεια με δική του απόφαση στην ελέγχουσα αρχή. 

- Στην ανωτέρω απόφαση μειοψηφεί το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ, Ιωάννης Ξηρογιάννης, που 
διατυπώνει την άποψη ότι η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να χορηγεί περισσότερα χρήματα για την 
εκτέλεση έργων.  

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 03 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

             ακολουθούν υπογραφές 
           Ακριβές Απόσπασμα 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
         ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ
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